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جيل األلفية ال يثق بالروبوتات
وقلقه األكبر هو تغيير املناخ
في آب الفائت ،أطلق املنتدى االقتصادي العاملي النسخة الثالثة من
املسح السنوي ملشاكل العالم وهو الدراسة املسحية األكثر تنوعا ً
جغرافيا ً في العالم في ما يخص جيل األلفية.
شارك في هذه الدراسة املسحية أكثر من  31الف شاب وشابة بني
عمر 18و  35ليقدموا آراءهم في مجاالت متعددة كاجملتمع ،واألعمال،
والسياسة ،واالقتصاد ،والتكنولوجيا ،فضالً عن تطلعاتهم في ما
يخص املهنية ومكان العمل .شملت الدراسة التي توفرت بأربعة
ّ
عشر لغة متعددة ،شبان وشابات من  186دولة وإقليم.
من أبرز نتائج الدراسة:
اختار الشباب «تغير املناخ وتدمير الطبيعة» كأخطر قضية عاملية،
وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها هذا املوضوع
املشاكل العاملية بالنسبة لهم .أما جديد هذا العام ،فهو أن  %91من
املشاركني في الدراسة يوافقون أو يوافقون بشدة على إثبات العلم
بأن البشر هم املسؤولون عن تغير املناخ .أما القضيتني اآلخرتني
اللتني شكلتا القضايا العاملية الثالث األولى ،وفقا ً جليل األلفية فهي:
الصراعات على نطاق واسع  /احلروب التي حلّت في املركز الثاني وعدم
املساواة التي حلّت في املركز الثالث.
يرى  %79من الشباب أن التكنولوجيا ال تدمر الوظائف وإمنا تخلق
فرص عمل .ويتفق ذلك مع نتائج الدراسة لعام  ،2016إال أن نتائج
هذا العام تعتبر أكثر شمولية وذلك أن األعداد التي شملتها دراسة
عام  2017أكثر بكثير .وتعتبر نسبة هذه النتيجة قوية عبر مختلف
املناطق حول العالم ،وعلى مختلف مستويات الدخل.
ويرى غالبية املشاركني أن الذكاء الصناعي هو «االجتاه املقبل األكبر
في عالم التكنولوجيا» .أما القطاعات الثالثة األولى التي قد
تستفيد من تعطيل التكنولوجيا فهي :التعليم ( )%20والصحة
( )%15والتصنيع (.)%14
هذا وقد أظهرت النتائج أن حماس الشباب للتكنولوجيا محدود،
حيث أن  %44رفضوا فكرة غرسة شريحة حتت بشرتهم لزيادة
قدراتهم .وبالسؤال عما إذا كانوا سيثقون في القرارات التي يتخذها
الروبوت نيابة عنهم ،أجاب  %51من املشاركني في الدراسة بأنهم
يرفضون ،أو يرفضون بشدة.
أما عندما سئلوا إن كانوا سيدعمون حقوق الروبوتات اإلنسانية،
جاءت غالبية اإلجابات بالنفي  ،%48وكان خيار اإلجابة «نعم» قد
حصل على نسبة  %14فقط ،بينما حصلت إجابة «رمبا» على .%36
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بالنظر إلى إجابات املناطق واألقاليم اخملتلفة ،جند بأن املشاركني من
غالبية الدول إن صحّ التعبير ،ال يزالون يعارضون الفكرة ،باستثناء
أمريكا الشمالية ،حيث اختار  %44اإلجابة بـ «رمبا» والتي تصدّ رت
«كال» وحصلت بدورها على  .%41أما على الصعيد اإلقليمي ،فإن
املعارضة األكبر جاءت من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة .%59
هذا ويعتقد ما نسبته  %56من جيل األلفية بأنه يتم جتاهل آراء
الشباب قبل اتخاذ القرارات الهامة في بالدهم .ويرون بأن أفضل ثالث
طرق لتمكني الشباب في اجملتمع هي من خالل ريادة األعمال  /األعمال
الناشئة ،وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت ،ووسائل اإلعالم احلرة /وسائل
التواصل االجتماعي.
هذا وتخلص الدراسة أيضا ً إلى أن الغالبية العظمى من الشباب
 %81على استعداد لالنتقال ،والعيش خارج بلد إقامتهم للعثور
على وظيفة أو إحراز التقدم في حياتهم املهنية .وللعام الثالث على
التوالي ،تتصدر الواليات املتحدة األميركية خيار الشبان الباحثني عن
التقدم في حياتهم املهنية في اخلارج ،كالبلد األفضل ،تليها كندا
 %12واململكة املتحدة  ، %10وأملانيا  ، %8وأستراليا .%5
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ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن كافة أفراد جيل األلفية ليسوا على
استعداد لالنتقال بحثا ً عن وظيفة .فعلى رغم أن معظم اإلجابات
جاءت باملوافقة على التحرك عبر احلدود ،فإن أكثر من ثلث الشبان
والشابات الذين شملتهم الدراسة من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء
 %37ليسوا على استعداد لالنتقال ،وهي النسبة األعلى على اإلطالق!
كما أن عدد الرافضني في منطقة يوراسيا كان عاليا ً نسبيا ً أيضا ً
حيث وصل إلى  .%25هذا وجتدر اإلشارة إلى أن ما يزيد على خُ مس
جيل األلفية بقليل من منطقة أميركا الشمالية أشاروا أيضا ً بأنهم
ليسوا على استعداد للعيش خارج بلدهم بحثا ً عن وظيفة أو للتقدم
في حياتهم املهنية.
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